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ATA N.º 23/2016

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e
trinta minutas, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do
Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e da vogal Eneida Godinho. Os vogais Pedro
Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior com a
Unidade de Intervenção Territorial – Norte, com o Presidente da Gebalis e com a
Vereadora da Educação, com quem conjuntamente foram visitados os agrupamentos
escolares da Freguesia.

2.1.

Deliberação n.º 453/2016: Atribuição de subsídio à Associação de Pais do
JI e EB1 de Telheiras para apoio às atividades do dia da criança, festa de
finalistas e arraial escolar, no valor de € 2.500,00 (Proposta n.º 124-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 454/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Lindley Cintra para apoio ao passeio convívio da comunidade
educativa (professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos) –
Passeio de barco na Barragem do Alqueva, no valor de € 700,00 (Proposta n.º
125-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 455/2016: Adjudicação ao Cometa Mágico, Unipessoal,
Lda. o fornecimento de 3500 jornais mensais “Expresso do Oriente” e
respetiva distribuição por empresas e instituições da freguesia do Lumiar (de 1
a 6 de junho), no valor de € 4.980,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 6.125,40 (Proposta n.º 36-C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.4.

Deliberação n.º 456/2016: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal para apoio à organização de eventos culturais, de divulgação da
cultura hindu, no âmbito das Festas da Freguesia do Lumiar 2016, no valor de
€ 4.000,00 (Proposta n.º 37-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 457/2016: Atribuição do subsídio à Associação de Paralisia
Cerebral de Lisboa, para apoio à organização de arraial popular no âmbito
das Festas do Lumiar 2016, no valor de € 800,00;
Atribuição do subsídio à Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha, para apoio à organização de arraial popular no âmbito das Festas
do Lumiar 2016, no valor de € 800,00;
Atribuição do subsídio à Associação Recreativa dos Amigos do Paço do
Lumiar, para apoio à organização de arraial popular no âmbito das Festas do
Lumiar 2016, no valor de € 3.000,00 (Proposta n.º 38-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 458/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para
atuação do artista Quim Barreiros, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, por
ajuste direto, em função de critério material, com um montante máximo de
despesa de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), mais IVA, se devido, à
taxa legal em vigor, remetendo, para o efeito, convite à entidade Joaquim
Barreiros, Lda. (NIPC 509736289);
Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da banda Oquestrada,
no âmbito das Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto, em função de critério
material, com um montante máximo de despesa de € 6.500,00 (seis mil e
quinhentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, remetendo, para
o efeito, convite à entidade Idade das Ideias – Produtores Associados de
Espetáculos e Eventos, Lda. (NIPC 513445137);
Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação do artista Ricardo
Ribeiro, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto, em função de
critério material, com um montante máximo de despesa de € 6.000,00 (seis mil
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, remetendo, para o efeito,
convite à entidade Espelho de Cultura – Produções Artísticas, Lda. (NIPC
507901487);
Aprovação das peças dos procedimentos melhor identificados nos pontos 1, 2
e 3 da presente deliberação (convite à apresentação de propostas e caderno de
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encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma
fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua
assinatura.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para responder
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta
os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter os
projetos de decisão de adjudicação, respeitantes aos procedimentos melhor
identificados nos pontos 1, 2 e 3 da presente deliberação, a esta Junta, caso
haja lugar à apresentação de propostas que preencham os requisitos para a
mesma.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da Banda
Fora de Série, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, a celebrar com RV Pro –
Produção e Edição Audio, Management, Unipessoal, Lda. (NIPC 504
601 458), por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 3.700,00 (três mil e setecentos euros), a que acresce IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da banda
Lucky Duckies, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, a celebrar com Lucky
Duckies, Produções Espetáculos, Unipessoal, Lda. (NIPC 506 272 745),
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 5.000,00 (cinco mil euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa
legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da banda
Latitude Quatro, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.800,00 (mil
e oitocentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da artista
Mónica Sintra, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, a celebrar com Mónica
Sintra, Unipessoal, Lda (NIPC 507 997 395), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 3.500,00 (três mil e
quinhentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 39-C/2016).
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Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 459/2016: Adjudicação a Audium - Eletroacústica o
fornecimento de um videoprojector para o Auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 2.550,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 3136,50 (Proposta n.º 40-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 460/2016: Aprovação a decisão de adjudicação, diretamente
sobre orçamento anexo à presenta proposta, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de produção videográfica, para captação,
edição e pós-produção de 2 (dois) vídeos, a ser entregues até 15 de junho de
2016, a celebrar com Bagabaga Studios, CRL. (com o NIPC 510672531),
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta euros), a que acresce
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 126-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3. Propostas da Secretária
3.1

3.2

Deliberação n.º 461/2016: Adjudicação à RV PRO, LDA. a animação
musical, apoio técnico de luz e som do Arraial do Olival, a realizar dia 4 de
junho, entre as 18h30 e as 22h30 no Parque Comunitário da Quinta do Olival,
no valor de € 1.700,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 2.091,00 (Proposta n.º 63-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 462/2016: Adjudicação à RV PRO, LDA. o aluguer de
equipamento de som e respetivo apoio técnico, para a festa final da atividade
JUNTA-TE ao verão, a realizar dia 15 de julho, na Quinta das Conchas, no
valor de € 650,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo
o total de € 799,50 (Proposta n.º 64-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.3

Deliberação n.º 463/2016: Adjudicação ao Atelier Gastronómico 2, Lda o
serviço de catering, dia 4 de junho, entre as 18h e as 24h, no âmbito do Arraial
do Olival (fornecimento de sardinhas, bifanas, refrigerantes, sangria e
guardanapos, no valor de € 1.700,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 2.091,00 (Proposta n.º 65-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.4

Deliberação n.º 464/2016: Adjudicação à Adventure Park a atividade de
arborismo a realizar no Complexo Desportivo do Jamor, nos dias 11, 13 e 14
de julho – programa para 330 crianças no âmbito da atividade JUNTA-TE ao
verão, no valor de € 1.878,05, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 2.310,00 (Proposta n.º 66-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.5

Deliberação n.º 465/2016: Adjudicação à Tapada Nacional de Mafra
diversas atividades a realizar na Tapada de Mafra, no dia 8 de julho – programa
para 330 crianças no âmbito da atividade JUNTA-TE ao verão, no valor de €
2.548,78, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total
de € 3.135,00 (Proposta n.º 67-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.6

Deliberação n.º 466/2016: Adjudicação à NS – Paulo Santos o
fornecimento de 600 t-shirts amarelo torrado (fogo) para a marcha do Lumiar,
no valor de € 1.950, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 2.398,50 (Proposta n.º 68-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.7

Deliberação n.º 467/2016: Adjudicação ao Grupo Vendap aluguer de 2
equipamentos sanitários Modelo VIP, com limpeza diária e transporte de
entrega e devolução, para o período compreendido entre 4 e 15 de julho (12
dias), utilização no âmbito da atividade JUNTA-TE ao verão, no valor de €
610,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 750,30 (Proposta n.º 69-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.8

Deliberação n.º 468/2016: Adjudicação a Fernando Vidal o fornecimento de
100 coletes refletores (tamanho XL), com o logotipo da JFL nas costas e no
peito do lado esquerdo, no valor de € 395,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 485,85 (Proposta n.º 70-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.9

Deliberação n.º 469/2016: Adjudicação ao Melfa, Lda. o fornecimento de 4
unidades de fio de nylon (laranja – 261mt*2,4mm/amarelo – 280mt*3mm), no
valor de € 171,37, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo
o total de € 210,79 (Proposta n.º 71-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 470/2016: Adjudicação ao Ernesto Alexandre, Lda. o
fornecimento de papel higiénico e toalhas de mão crepe, no valor de € 270,28,
a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 332,44
(Proposta n.º 36-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 471/2016: Adjudicação à Arti-Sintra, Lda. o fornecimento
de 250 resmas de papel de fotocópia A4 80Grs Navigator, 50 pastas de arquivo
Arti-Office 310/80 e 15 pastas de arquivo Arti-Office 310/40, no valor de €
699,45, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 860,32 (Proposta n.º 37-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 472/2016: Adjudicação à Global One, Lda. o fornecimento
de diversos toners para fotocopiadoras, no valor de € 475,69, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 585,10 (Proposta
n.º 38-T/2016).

Aprovada por unanimidade
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4.4.

Deliberação n.º 473/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de apoio técnico em contabilidade pública
para acompanhamento da revisão legal das contas da Freguesia do Lumiar
relativas ao exercício de 2015, a celebrar com INTEGRIDADOS –
Contabilidade e Gestão, Lda., com um montante máximo de despesa de €
3.800,00 (três mil e oitocentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, por ajuste direto de regime simplificado, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º
39-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 474/2016: Aprovação da 15.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para
2016, de acordo com os quadros anexos à proposta e que da mesma fazem
parte integrante (Proposta n.º 40-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do vogal Pedro Ângelo apresentadas pelo Presidente na sua ausência
5.1.

Deliberação n.º 475/2016: Adjudicação à TUTITAÇAS – Taças e Trofeus,
Lda. o fornecimento de 1.000 medalhas para as Festas da Freguesia –
Desporto 2016, no valor de € 720,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 885,60 (Proposta n.º 42-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 476/2016: Adjudicação à TUTITAÇAS – Taças e Trofeus,
Lda. o fornecimento de troféus para as Festas da Freguesia – Desporto 2016
(300 taças 17cm e 20 taças de 19cm), no valor de € 1.143,13, a que acresce IVA
à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.406,05 (Proposta n.º
43-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 477/2016: Aprovação da minuta do contrato de aquisição de
serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes da Freguesia do
Lumiar, respeitante aos lotes I, II e III, relativos ao concurso público limitado
por prévia qualificação n.º 01/EPV/2015, com as alterações nele introduzidas
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na sequência da reclamação do consórcio composto por Hidurbe – Gestão
de Resíduos S.A. e Valoriza, Servicios Medioambientales, S.A., e de
acordo com as propostas de minuta em anexo à presente proposta, da qual
fazem parte integrante e notificar o consórcio da presente deliberação.
(Proposta n.º 29-EPV/2016)

Aprovada por unanimidade

6. Propostas do Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 478/2016: Adjudicação à Associação Azimute Radical a
utilização da piscina 3G infantil no Espassus 3G junto ao Largo da Luz (3 dias)
no âmbito das férias de Verão – CAF S. Vicente, no valor de € 198,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 101-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 479/2016: Adjudicação à CARRIS o fornecimento de
bilhetes para transporte a utilizar em visitas diversas ao Paço do Lumiar,
(Parque Monteiro Mor, Museus, etc), no âmbito das férias de Verão – CAF S.
Vicente, no valor de € 162,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 102-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 480/2016: Adjudicação à STAPLES a encadernação de
textos da Zumba Cerebral para a turma participante, no âmbito da atividades
diárias das salas - CAF S. Vicente, no valor de € 44,00, já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 103-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 481/2016: Adjudicação à Fundação Calouste Gulbenkian a
visita ao ateliê Arte de Flanar na Fundação Calouste Gulbenkian, evento para
70 crianças no âmbito das férias de Verão – CAF S. Vicente, no valor de €
70,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 104-E/2016)

Aprovada por unanimidade
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6.5.

Deliberação n.º 482/2016: Adjudicação à Decathlon o fornecimento de
material para treinos de futebol e material de praia, no âmbito das atividades
diárias das salas – CAF S. Vicente, no valor de € 90,00, já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 105-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 483/2016: Adjudicação à RV PRO, LDA. o aluguer de
equipamento de som e apoio técnico, para a festa de final de ano letivo da
Escola EB 2.3 do Alto do Lumiar, dia 3 de junho, no valor de € 650,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 799,50
(Proposta n.º 106-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 484/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 3 (três) contratos de prestação de serviço em funções públicas,
na modalidade de tarefa, a celebrar com Gonçalo Filipe Silva Correia,
Helena Tatiana Alves da Costa, Sara Filipa Rodrigues Varela Pina, para
o período entre 14 de junho e 29 de julho de 2016, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa, por contrato, de €
1.200,00 (mil e duzentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 107-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 485/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de organização de
eventos para o Dia da Criança 2016, a celebrar com BUZZBRANDS –
Estratégias de Comunicação, Lda., com o preço contratual de € 9.085,00
(nove mil e oitenta e cinco euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor,
de 23%, no valor de € 2.098,55 (dois mil, noventa e oito euros e cinquenta e
cinco cêntimos), nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante (Proposta n.º 108E/2016)

Aprovada por unanimidade
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6.9.

Deliberação n.º 486/2016: Aprovação da alteração do objeto da adjudicação
tendente à celebração de 1 (um) contrato de fornecimento lanches embalados,
a entregar dia 1 de junho, a celebrar Atelier Gastronómico 2, Lda. por ajuste
direto de regime simplificado, de 855 lanches para 1.300 lanches;
Aprovação da alteração do montante máximo de despesa para € 2.275,00 (dois
mil, duzentos e setenta e cinco euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor;
De tais alterações notificar o adjudicatário. (Proposta n.º 109-E/2016)

Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai assinada
pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César. E não havendo
mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, 31 de maio de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

